Εισαγωγή
Έννοιες και κριτήρια διαλόγου
Στο γενικότερο εκφυλισµό καθιερωµένων αξιών, αρχών και ιδεών και στην
πρωτόγνωρη διαφθορά στην πολιτική και κοινωνική µας ζωή, δεν είναι δυνατό και οι
έννοιες σαν λεκτικά σύµβολα, να µην υφίστανται τη φθορά και την αλλοίωση.
Φθείρεται η κοινωνία, φθείρονται τα πάντα. Άρα και η γλώσσα. Κακοποιείται και
αυτή, ως έκφραση ενός γενικότερου εκφυλιστικού φαινοµένου. ∆εν υπήρξε άλλη
εποχή, όπου οι έννοιες να έχουν πάθει τέτοια διαστρέβλωση. Ο καθένας ισχυρίζεται,
ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχει οριοθέτηση ή έλεγχος.
«Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις». Αυτή η λαϊκή έκφραση παρουσιάζει µε
καυστική ειρωνεία και υπερβολή µια πραγµατικότητα της ελληνικής ζωής που κύρια
χαρακτηριστικά της είναι η αυθαιρεσία, η σύγχυση και ο αποπροσανατολισµός. Η
αλήθεια αυτή δεν αφορά βέβαια µόνο τα επαγγέλµατα και τους τίτλους, αλλά και τις
έννοιες - κριτήρια που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή και όχι µόνο, για
να µπορούµε να επικοινωνούµε µεταξύ µας και να καταλαβαίνουµε ο ένας τον άλλο,
είτε συµφωνούµε είτε διαφωνούµε.
Στην πολιτική ορολογία χρησιµοποιούνται κατ’ αναλογία εκφράσεις που µπορεί να
σηµαίνουν ό,τι φανταστεί ο καθένας. ∆ηλώνει κάποιος ότι είναι σοσιαλιστής,
δηµοκράτης, επαναστάτης, κοµµουνιστής, αριστερός, δεξιός, προοδευτικός,
συντηρητικός κ.λπ. ή οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν έτσι και δεν υπάρχει δυνατότητα
να ελεγχθεί µε ακρίβεια, αν ευσταθεί ένας τέτοιος χαρακτηρισµός για το
συγκεκριµένο πρόσωπο ή τον πολιτικό φορέα, γιατί οι λέξεις δεν έχουν πια το
περιεχόµενο που πρέπει να εκφράζουν. Έτσι ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει και
όπως θέλει. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις και, βασικά, µε ποια έννοια, ποια
κριτήρια είναι κανείς αυτό που δηλώνει ή τον αποκαλούν οι άλλοι έτσι, αυτό είναι
κάτι πού ανήκει στη σφαίρα της µεταφυσικής και παραµένει συνήθως ανεξερεύνητο
και φυσικά ανεξέλεγκτο. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους πολιτικούς φορείς. Το
«πίστευε και µη ερεύνα» έχει ασφαλώς τη θέση του εδώ πέρα.
Για το λόγο αυτό το ξεδιάλυµα των εννοιών και ο κατά το δυνατόν ακριβής
προσδιορισµός των κριτηρίων είναι από τα βασικά καθήκοντα για κάθε άνθρωπο που
θέλει να συζητήσει και να γίνει κατανοητός από το συνοµιλητή του. Αλλιώς δεν
υπάρχει πεδίο συνεννόησης, γιατί - όπως είπαµε πιο πάνω - και οι έννοιες
διαβρώνονται, γίνονται αντικείµενα αλλοτρίωσης και εκφυλισµού, όπως και οι
άνθρωποι. Και είναι αλήθεια πως στον τόπο µας δύσκολα καταλαβαίνουµε ο ένας τον
άλλο, γιατί µιλάµε πολλές φορές διαφορετικές γλώσσες, έστω κι αν η γλώσσα που
χρησιµοποιούµε είναι µία, η ελληνική.

Η αιτία του κακού βρίσκεται κυρίως στο γεγονός πως σπάνια οι πράξεις µας
ανταποκρίνονται στα λόγια µας και πιο σπάνια τα επαληθεύουν. Έτσι µε την πάροδο
του χρόνου το περιεχόµενο των λόγων µας είναι διαφορετικό από το περιεχόµενο που
οι πράξεις µας διαµορφώνουν γι’ αυτά τα λόγια. Απ’ αυτή την αναντιστοιχία
απορρέει συνεπώς η σύγχυση, η αυθαιρεσία και ο αποπροσανατολισµός. Οι πράξεις
µας που δίνουν περιεχόµενο στα λόγια µας, στις έννοιές µας, βρίσκονται θα λέγαµε
σε αντιδιαλεκτική σχέση µε αυτά που λέµε και διακηρύττουµε. Υπάρχουν άνθρωποι,
αλλά και πολιτικοί φορείς, που στη θεωρία είναι επαναστάτες, αλλά στην πράξη
χειρότεροι και απ’ αυτούς που αποκαλούν συντηρητικούς. Όταν ο εκφυλισµός και η
διαφθορά µιας κοινωνίας έχει ξεπεράσει τα όρια, τότε όλα είναι δυνατά και δυστυχώς
επιτρεπτά, γιατί οι απαραίτητες αντιστάσεις υποχωρούν ή εξαφανίζονται. Ο
εξευτελιστικός συµβιβασµός είναι η κατάληξη.
Μέσα στην καθηµερινή πράξη διαστρεβλώνονται οι έννοιες, και τα κριτήρια πού
διαµορφώνονται έχουν το χαρακτήρα του τυχαίου και του υποκειµενικού. Η αναρχία
και η αυθαιρεσία είναι η κατάληξη αυτής της κατάστασης.
Ο καθορισµός κριτηρίων και για τη δική µας ανάλυση είναι απαραίτητος, για να
µπορεί ο µελετητής να τα χρησιµοποιήσει σαν εργαλεία στη δική του εκτίµηση και
αξιολόγηση. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ότι αποδέχεσαι τα κριτήρια ανάλυσης ή, κι
αν δεν τα αποδέχεσαι, είσαι σε θέση πιο εύκολα να καθορίσεις τη δική σου στάση. Η
δέσµευση πάνω στα κριτήρια µε την έννοια ότι τα αποδέχεσαι ή δεν τα αποδέχεσαι,
αλλά οπωσδήποτε τοποθετείσαι µε επιχειρηµατολογία απέναντι σ’ αυτά, είναι η
προϋπόθεση του διαλόγου. Βασικό µέληµά µας πρέπει να είναι η ανεξαρτοποίηση
της κρίσης του µελετητή από τη δική µας κρίση, ώστε ο ίδιος να κρίνει τα γεγονότα
τελείως αδέσµευτα από κάθε δογµατική προκατάληψη ή φανατισµό.
Πολλές φορές «ταµπουρώνεται» κανείς πίσω από µια θέση και µετά αναζητεί τα
επιχειρήµατα εκείνα που θα περιχαρακώσουν αυτή τη θέση, είτε είναι σωστή είτε
είναι λάθος, στέλνoντας τους αντιτιθέµενους «εις το πυρ το εξώτερον», αντί να
αναζητήσει πρώτα τα επιχειρήµατα εκείνα, που θα διαµορφώσουν και καθορίσουν τη
συγκεκριµένη θέση. Είναι κι’ αυτός ένας κίνδυνος που διατρέχει ο ερευνητής.
Με αυτή την έννοια ισχύει και το σοφό: «Αρχή σοφίας, νοηµάτων επίσκεψη».
Εδώ βέβαια ανακύπτουν ορισµένα ερωτηµατικά που πρέπει να απαντηθούν και έχουν
σχέση µ’ αυτό που µπορούµε να αποκαλέσουµε θεωρητική επάρκεια.
Η απάντηση στο βασικό αυτό ερώτηµα µπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
Η φιλοσοφία έχει σαν βασική της αρχή την απορία, δηλ. την αµφισβήτηση σαν
προϋπόθεση έρευνας.
Στη φιλοσοφία δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, απλώς θεωρίες ερµηνείας του
κόσµου και της ιστορίας. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί κοινό τόπο.
Αν υποθέσουµε ότι η έως τώρα γνώση της ανθρωπότητας εµπεριέχεται σχηµατικά σ’
έναν κύκλο, ο οποίος συνεχώς διευρύνεται, τότε µπορούµε να ισχυριστούµε, ότι
διευρύνεται επίσης το άγνωστο που βρίσκεται εκτός του κύκλου. Κι’ αυτό γιατί στο
βαθµό που αυξάνεται ο κύκλος και συνεπώς οι γνώσεις, που εµπεριέχονται σ’ αυτόν,
στον ίδιο βαθµό αυξάνεται και το άγνωστο. Κι’ αυτή η διαλεκτική διαδικασία µπορεί
να επεκταθεί στο άπειρο. Ο φιλόσοφος βέβαια, όπως βασικά και ο κάθε άνθρωπος,
έχει την τάση να απολυτοποιεί τις γνωσιολογικές του κατακτήσεις. Σχετικά µε το
θέµα αυτό θα προσθέσουµε και την άποψη του µεγάλου Ιταλού φιλοσόφου
Νορµπέρτο Μπόµπιο, ο οποίος στην εισαγωγή του βιβλίου του Πολιτική και

Κουλτούρα1 διατύπωσε την εξής χαρακτηριστική άποψη: Ο φιλόσοφος συνήθως
αποβλέπει «να µετασχηµατίσει την ανθρώπινη γνώση, η οποία είναι υποχρεωτικά.
περιορισµένη και πεπερασµένη και εποµένως απαιτεί πολλή επιφύλαξη καθώς και
πολλή µετριοφροσύνη, σε προφητική σοφία». Ταυτόσηµη άποψη εκφράζει και ο
Ένγκελς στο βιβλίο του Ο Λουδοβίκος Φόυερµπαχ και το τέλος της κλασσικής,
γερµανικής φιλοσοφίας: «Έχουµε πάντα συνείδηση, ότι οι γνώσεις που αποχτούµε
είναι αναγκαστικά περιορισµένες, ότι καθορίζονται από τις συνθήκες, όπου τις
αποχτήσαµε».2 Και σε ένα άλλο σηµείο, επεξηγώντας τον επαναστατικό χαρακτήρα
της xεγκελιανής διαλεκτικής προσθέτει: «Η αλήθεια βρισκόταν τώρα στο ίδιο το
προτσές της γνώσης, στη µακρόχρονη ιστορική εξέλιξη της επιστήµης, που από τις
κατώτερες βαθµίδες της γνώσης ανεβαίνει διαρκώς σε ανώτερες, χωρίς όµως ποτέ να
φτάσει µε την ανακάλυψη µιας λεγόµενης απόλυτης αλήθειας σε σηµείο που να µη
µπορεί πια να προχωρήσει πιο πέρα».3 ∆εν είναι τυχαία εν κατακλείδι και η ρήση του
φιλόσοφου Σωκράτη σαν απαύγασµα της σοφίας του: «Έν οίδα ότι ουδέν οίδα».
Μόνο δόγµατα και θρησκείες ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο, γιατί η πίστη δεν έχει
σχέση µε τη γνώση. Η αξίωση για απόλυτες αλήθειες, που χαρακτηρίζονται µάλιστα
επιστηµονικές, για να περιβληθούν µε κύρος, αλλά έχουν ουσιαστικά µεσσιανικό
χαρακτήρα, οδηγούν πολλές φορές σε ιδεολογική τροµοκρατία, που στην πολιτική
της κατάληξη µπορεί να έχει ολέθρια παρεπόµενα.
Τίποτε συνεπώς δεν πρέπει η φιλοσοφική σκέψη να αποδέχεται, αν δεν το αναλύσει,
το συνθέσει και το ασπαστεί ή το απορρίψει σαν «αντικειµενικά» σωστό ή λάθος.
Είναι αναγκασµένη ωστόσο να ξεκινήσει από µια θεωρία, από ένα κάποιο αξίωµα, ως
βάση εργασίας. Στο βαθµό που αυτή η θεωρία επαληθεύεται στην πραγµατικότητα εν
µέρει ή εν όλω έχει και την ανάλογη αξία της. Οποιαδήποτε θεωρία φυσικά αποτελεί
προσπάθεια ερµηνείας της «αντικειµενικής» πραγµατικότητας και αξιοποίησής της
για συγκεκριµένους σκοπούς, που καθορίζει η θεωρία. Πολλοί κάνουν το λάθος να
θεωρούν πραγµατικότητα, µόνο αυτό που προσεγγίζει η θεωρητική τους έρευνα, ενώ
η πραγµατικότητα βρίσκεται σίγουρα και πέρα από τη γνωστική της περιχαράκωση.
Για το λόγο αυτό ισχύει: Όσο περισσότερο προβάλλεται η απαίτηση για
γνωσιολογική απολυτότητα, τόσο πιο επιφυλακτικοί πρέπει να είµαστε!
Με αυτή την έννοια µπορούµε να εργαστούµε πάνω σε τρία επίπεδα:
1. Την έρευνα, τον προσδιορισµό ή και τον τυχόν επαναπροσδιορισµό των
θεωρητικών εργαλείων ή κριτηρίων βάσει των νέων δεδοµένων και προς τη
µεγαλύτερη δυνατή «αντικειµενική» µελέτη αυτών των δεδοµένων.
2. Την θεωρητική µας ενασχόληση µε την αστική και µαρξιστική ιδεολογία, ως τις
δύο βασικές αντίπαλες ιδεολογίες στη σύγχρονη ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών και
την εξαγωγή των αναγκαίων συµπερασµάτων.
3. Τον προσδιορισµό της φυσιογνωµίας και των χαρακτηριστικών ενός οράµατος και
µιας προοπτικής, που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα και τα νέα πορίσµατα,
εφόσον τα παλαιά αποδεικνύονται από την έρευνα ανεπαρκή ή αναχρονιστικά και
συνεπώς αναποτελεσµατικά

1

Νορµπέρτο Μπόµπιο, Πολιτική και Κουλτούρα, εκδόσεις … Αθήνα 1980, σ. 20
Φρίντριχ Ένγελς, Ο Λουδοβίκος Φόυερµπαχ και το τέλος της κλασικής γερµανικής φιλοσοφίας, στο
Κ.Μαρξ - Φ.΄Ενγκελς, ∆ιαλεχτά Έργα, τόµ. ΙΙ, εκδοτικό της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 1951, σ.
449
3
Ο.π., σ. 418 - 419
2

Η αναγκαιότητα της έρευνας µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προέκυψε βασανιστικά,
κυρίως µετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού και τα καυτά ερωτήµατα
που συνδέονται µε την κατάρρευση αυτή. Το βασικό ερώτηµα που τίθεται στην
προκείµενη περίπτωση και επιζητεί οπωσδήποτε την απάντησή του είναι το εξής:
Ποια ήταν η αρχική γενεσιουργός αιτία που οδήγησε στην ήττα του κοµµουνισµού,
έτσι όπως αυτός ιδεολογικά διακηρύχτηκε και πολιτικά εφαρµόστηκε µε τόσο
τραγικά αποτελέσµατα στην πράξη; Ήταν λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή,
ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά; Αν ναι, θα µπορούσαν να αποφευχθούν ή
ολόκληρη η κοσµοθεωρία, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Μαρξ και τον Ένγκελς θα
οδηγούσε αναγκαστικά στον Λενινισµό και Σταλινισµό και τελικά στον αφανισµό;
Η προσπάθειά µας µε τα καινούρια θεωρητικά εργαλεία είναι να «σκάψουµε στις
ρίζες», να ψάξουµε τα εγγενή αίτια, να ανατρέξουµε στην αφετηρία, στα θεωρητικά
θεµέλια του Μαρξισµού, για να διαπιστώσουµε κατά πόσο αυτή οδήγησε στον
ολοκληρωτισµό του Λένιν και στην προσωπολατρία του Στάλιν. Υπάρχει άραγε µια
λογική αλληλουχία ανάµεσα στους τρεις; ∆ηλαδή θα κατέληγε η θεωρία του Μαρξ,
έτσι όπως ήταν διαµορφωµένη, στον Λενινισµό και από κει στον Σταλινισµό; Είναι
βασικά αιτία ο Μαρξ για τον τρόπο που δοµήθηκε ο Λενινισµός και αιτία ο Λένιν για
τη µορφή που πήρε ο Σταλινισµός και διαµορφώθηκε ο ολοκληρωτισµός; Είναι
ερωτήµατα που ζητούν την απάντησή τους. Υπάρχει κατά κάποιον τρόπο σχέση
αιτίας και αιτιατού;
Στο σηµείο αυτό µπαίνει βέβαια ένα κρίσιµο ερώτηµα που έχει να κάνει µε τον
υποκειµενικό παράγοντα. Είναι δυνατό να ασχοληθούµε µε τέτοια σηµαντικά για την
ιστορία της φιλοσοφίας θέµατα, µε τα οποία ασχολήθηκαν συστηµατικά κολοσσοί
του πνεύµατος, διανοητές παγκοσµίου εµβέλειας, και να έχουµε µάλιστα το «θράσος»
να αµφισβητήσουµε την αυθεντία τους; Σ’ αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουµε µε την
ακόλουθη λογική:
1. Θα προσπαθήσουµε να αντιπαραθέσουµε τις δικές τους απόψεις µεταξύ τους, για
να καταλήξουµε σε ορισµένα πορίσµατα.
2. Η µεθοδολογία που ακολουθούµε βασίζεται στα ίδια τα κείµενα του Μαρξ, του
Ένγκελς, του Λένιν και των επιγόνων τους, που δίνουν τις ερµηνείες τους χωρίς
έξωθεν παρεµβολή, δηλαδή «αντικειµενικά», και όχι στην ερµηνεία των κειµένων,
όπως τυχόν υπαγορεύει µια κάποια υποκειµενική προδιάθεση αξιολόγησης ή η
συστράτευση «επιγόνων» ένθεν κακείθεν.
3. ∆ιακηρύττουµε το δικαίωµά µας να έχουµε άποψη, όποια κι αν είναι αυτή, ως
ελεύθερα, κριτικά σκεπτόµενα ιστορικά υποκείµενα. Υπάρχει πάντα ο βωµός του
άγνωστου θεού (τω αγνώστω θεώ), όπως σοφά προέβλεπαν οι αρχαίοι ηµών
πρόγονοι, πάνω στον οποίο θα θυσιάσουµε, αν χρειαστεί, κάθε αυθεντία, που µας
καταπιέζει να αποδεχτούµε ανεξέλεγκτα κάθε θεωρία ή κάθε δόγµα. Με αυτή την
έννοια ούτε ο θεός ο ίδιος, όποιος κι αν είναι αυτός, έχει το δικαίωµα να µας
αφαιρέσει το λόγο. Πόσο µάλλον οι πεπερασµένοι άνθρωποι, έστω κι αν είναι οι
µεγιστάνες του πνεύµατος. Κι αυτό δεν είναι «ύβρις». Σηµασία έχει η απελευθέρωση
από κάθε µορφής καταπίεση µέσα από την κριτική σκέψη. Όποιος πιστεύει στον
άνθρωπο, σαν την µοναδική αξία στη ζωή, αυτός θα µας αναγνωρίσει αυτό το
δικαίωµα.
4. Στόχος µας δεν είναι να κάνουµε µια γενική θεωρητική ανάλυση, αλλά κάνοντας
αφαίρεση και καταδεικνύοντας στο µέτρο του δυνατού τα έως τώρα θεωρητικά και
πρακτικά αδιέξοδα, να επικεντρωθούµε σ’ αυτό που αποκαλούµε εναλλακτική

στρατηγική πρόταση. Φιλοδοξούµε το έργο αυτό να αποτελέσει εγχειρίδιο
θεωρίας και πράξης.

